
20
22

TE
XT

IL
IN

SP
O

VÅRA
UTVALDA
TEXTILA
FAVORITER
OCH STORSÄLJARE



DEVOTED 
TO QUALITY

Vi lägger stor vikt på kvalité. Varje detalj är viktig. 
Vi lägger all vår kunskap, passion och ansträngning i våra produkter. 

Bara för att bli kär i dem. Vi får dem att vara som vår favoritlåt, mat 
eller film. Klädesplagg vi aldrig tröttnar på. Det är vad vi försöker göra 
och vi gör det med hängivenhet. Vår belöning är din tillfredsställelse.
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Tipton Tee
Få plagg är så omtyckta som T-shirten. Speciellt när de är i högsta kvalité. Det är en sann stapelvara i 
varje garderob, hos både man och kvinna. Vår t-shirt har en blandning av 95% bomull och 5% elastan 
för komfort och enkel rörelse. Tyget är på 180g/m2 och med en antipilling behandling.

B
erkely

Tipton Tee 
Art. 2035. S-4XL. 

299:-

W’s Tipton Tee 
Art. 2036. XS-3XL. 

299:-

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/t-shirts/berkeley-t-shirt-tipton/
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Sedan debuten på världsscenen i början av 1800-talet har denna ikon av plagg burits av 
både filmstjärnor och rebeller. Det är en hybrid mellan en skjorta och en t-shirt, vilket gör 
den till det perfekta valet. Avslappnad men ändå välklädd och sofistikerad. Ökad komfort 
och enkel rörelse. Camden Stretch Polo har en blandning av 95%/5% bomull/elastan. 
Tyget är på 220g/m2 med en 30/1 (1-lagers) stickad av Oeko-tex certifierade garner och 
ribbarna är 5-lagers och förstärkta med elastan.

Camden Stretch Polo

B
erkely

Camden
Stretch Polo 
Art. 1541. S-5XL. 

449:-

W’s Camden
Stretch Polo 
Art. 1192. XS-XXL. 

449:-

Marknadens 
finaste piké

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/piketrojor/berkeley-camden-pike/
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Plainton Finns i flera passformar, se på mickson.com

Tvätta den, häng den, bär den. Designad och tillverkad för att klara en hel dag av 
aktivitet och rörelse utan att rynka sig. Den icke-järniga prestandan är ett resultat av 
otaliga timmar granska och testa vävtekniker, densitet och ytbehandlingsmetoder. 
Tröjorna är tillverkad av ett 80/2 x 80/2 (2-lagers) 100 % bomullstwilltyg, utrustat 
med Ascolite® säkrade knappar, sydda med kraftiga sammanfogade sömmar, och 
avslutade med en strykfri behandling fri från skadliga kemikalier.

B
erkely

W’s Plainton
A-line Shirt 
Art. 9080. S-L. 

749:-

Plainton
Regular Shirt 
Art. 1978. S-4XL. 

749:-

LONG STAPLE
COTTON100% COTTON SECURE BUTTON

ATTACHMENT
2-PLY YARN FUSED SEAMS

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamskjortor/berkeley-plainton-skjorta/
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Klassisk fältjacka i mikropoplin 
med en dold huva. Vattenavvisande 
yttertyg kombinerat med Thinsulate™. 
Stoppning gör Norwood till ett 
fantastiskt alternativ året runt.
Fodrad med Oxford bomullstyg. 
Justerbart midjeband och ärmrem. 

Art. 1630. S-3XL. 

999:- Ord. 1299:-

Norwood 
Field Jacket

En hybrid mellan mångsidig elegans 
och hög prestanda. Det här är en kappa 
utvecklat, designat och konstruerat för att 
skydda dig från väder och vind.

Huvudtyget har 100 % polyestermekanisk 
stretch för maximal komfort. 10 000 WP 
/ 10 000 MVP, fluoro. Håller en hög nivå 
av andningsförmåga. Alla dragkedjor 
är förstärkta med gummi för ökad 
vattentäthet.

Art. 2111. S-3XL. 

1899:-

W’s Carmel
Carcoat

B
erkely

WATERPROOF

WINDPROOF

BREATHABLE

FREE FROM
FLUOROCARBONS

MECHANICAL
STRETCH

WATERPROOF
ZIPPER

TAPED SEAMS

Den perfekta säljjackan!

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamjackor/businessjackor/berkeley-carmel-carcoat/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamjackor/allroundjackor/berkeley-norwood-field-jacka/


mickson.com    info@mickson.com    033-44 44 55

Passionen och entreprenörskapet, som 
Nimbus identitet grundades på, är nyckeln i vår 
existens. Det är en passion som bygger på den 
ursprungliga idén att skapa en mer välklädd 
framtid inom profilbranschen. Från den första 
produktlanseringen 1995 och fram till nu har 
vårt fokus legat på att omfamna essensen av 
skandinavisk design och stil. Understruken av 
hög kvalitet och detaljer.

https://mickson-reklam.se/
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Williamsburg
Denna stilfulla och moderna luvtröja i behaglig bomullsblandning är så 
snygg och moderiktig att den passar lika bra på arbetsplatsen som på 
stan. Nyckelordet för vårt designteam kring detta plagg har varit ”stil”. 
Därav har denna luvtröja fått iögonfallande detaljer som grova band i 
dragskon, läderdetaljer, den moderiktiga  signaturkragen samt YKK-
dragkedja. Det kortklippta och borstade fleecefodret gör att den lyxiga 
känslan av detta plagg varar för evigt.

Williamsburg
Ladies
XS-3XL. 

599:-

Williamsburg
Mens

S-4XL. 

599:-

Vår mest
sålda hoodie!

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamtrojor/nimbus-williamsburg-ziphood/
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Ladies. XS-3XL.

Ladies. XS-3XL.

Mens. S-4XL.

Mens. S-4XL.

Brownsville
Denna rena men ändå lyxiga hoodie, har vi gjort i 
en mycket skön organisk bomullsblandning. 

Den diskreta designen samt de lite grövre snörena, 
gör att du kan bära den vid många olika tillfällen 
och de eleganta detaljerna, som t.ex. huvan i 
dubbla lager, gör att den passar även i lite mer 
dressade kombinationer. Den borstade insidan 
som sedan skurits ner gör att den lyxiga känslan 
kommer att bevaras under lång tid framöver.
 

559:-

NYHET!

Hampton
Karaktären i denna, första klassens dubbelsidiga 
huvtröja går inte att jämföra med någonting annat.
Hampton är inte bara skön att ha på sig, det är 
också ett bra lagerplagg och tack vare den rena 
och eleganta designen passar den till vilken 
snygg stil du än väljer.

Förutom den oklanderliga kvaliteten är det 
enkelheten som gör denna huvtröja till första 
klassens plagg i vårt tröjutbud. Hampton passar 
mycket bra som alternativ till en stickad tröja i en 
formell miljö. 
 

759:-
En av de bästa 
på marknaden!

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamtrojor/nimbus-hampton-huvtroja/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamtrojor/nimbus-brownswille-hood/
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Brighton
Med den eleganta stickade tröjan Brighton är du välklädd oavsett tillfälle 
och den passar perfekt till både en vardaglig och en mer formell look. 
Bär den som den är eller över en skjorta som ett tidlöst lager som passar 
oavsett säsong.

Denna stickade tröja har en modern passform, rund hals och är gjord i 
fint premiumbomull/nylon-garn för en mer sofistikerad look samtidigt 
som det ger en skön känsla och perfekt formretention. Herrmodellen har 
snygga sadelärmar och dammodellen har en rörfåll med feminin slits.

Brighton
Ladies

XS-3XL. 

599:-

Brighton 
Mens
S-4XL. 

599:-

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamtrojor/nimbus-brighton-stickad-troja/
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Bloomsdale

Davenport

Bloomsdale hybridjacka är den mest mångsidiga jackan i kollektionen. Denna 
jacka, både praktisk och med snygg design, är det perfekta komplementet i din 
garderob. Med ärmar och sidopaneler i softshell fås stabilitet utan att kompromissa 
med varken vikt eller smidigheten att packa ned den i en väska. Lättviktsfodret 
Sorona® fiber gör denna sportiga jacka till ett basplagg i din vardag. Bekväm nog 
att användas varje dag och så snygg att den håller en cool, sportig look.

849:-

Detta är ett möte mellan stil och funktion.
Gjord för den stiliga äventyraren erbjuder denna eleganta 

jacka skyddande funktioner med bekväm passform. 
Davenport är snygg och perfekt för alla årstider samtidigt 

som den erbjuder både komfort, funktion och design.

979:-

Bloomsdale Ladies. 
XS-3XL. 

Davenport 
Ladies. 
XS-3XL. 

Davenport 
Mens. 
S-4XL. 

Bloomsdale 
S-4XL.

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamjackor/allroundjackor/nimbus-bloomsdale-jacka/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamjackor/allroundjackor/nimbus-davenport-jacka/
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Montauk
Alla klädesmärken med självrespekt bör erbjuda en t-shirt som passar 
vardagen. Hos Nimbus kallar vi den Montauk. Tillverkad i finaste 
ekologiske bomull i kombination med en aning elasthan, för en hållbar 
passform samt god rörelsefrihet. Denna t-shirt passar bra att kombineras 
med en skjorta, jacka eller sweatshirt, möjligheterna är oändliga. Kort 
sagt är Montauk ett måste i din garderob.

Montauk
Ladies
XS-3XL. 

219:-

Montauk
Mens
S-4XL. 

219:-

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/t-shirts/nimbus-montauk-t-shirt/
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Harvard

Yale

Den unika Harvard piké tröjan är den lyxigaste och 
mest detaljerade piké på marknaden. Den sticker 
ut från mängden men håller ändå en klassisk stil. 

Den är producerad i en fantastisk blandning av 
95% kammad ekologisk bomull och 5% elastan, 
vilket ger en fantastisk passform och sitter snyggt 
vid alla tillfällen. Därutöver en skjortkrage och 
med ton i ton knappar i knappslån, vilket ger en 
snyggare och mer dressad piké som passar i de 
lite mer dressade situationerna.

359:-

Lyxiga Yale är en klassisk tvåtrådspikétröja 
tillverkad i finkammad bomull. Dess unika 
snitt säkrar en perfekt passform och 
sprundet, dubbelstickningen på axlarna 
och den något styva kragen gör att Yale 
ger ett traditionellt och stiligt intryck. De 
karaktäristiskt färgade detaljerna på kragen 
och vid den nedre slitsen tillför kontrast 
till alla de fem klassiska färgerna. Yale 
är inspirerad av tidlösa nordiska trender 
vari kombinationen av att klä sig både 
snyggt och ledigt är ett måste för den som 
uppskattar skandinavisk stil.

349:-

N
im

bus

Mens. S-4XL.Mens. S-4XL.

Ladies. XS-3XL.

Ladies. XS-3XL.

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/piketrojor/nimbus-harvard/
https://mickson-reklam.se/profilklader/piketrojor/nimbus-yale-pike/
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Rochester
& Rochester Slim
Nimbus version av den klassiska långärmade Oxford-skjortan, tillverkad i 
100 % finkammad bomull. Rochester har alla de karaktäristiska detaljerna 
som buttondownkrage, hälla på ryggen, den Ivy League-inspirerade 
tredje kragknappen, justerbara manschetter, en lätt böjd fåll samt stiliga 
kontrastdetaljer. De klassiska färgerna fångar historien av detta lediga och 
välsittande basplagg som tillför ett sofistikerat och preppy intryck till din 
stil. Allt detta i kombination med Nimbus känsla för detaljer samt många 
kreativa skräddardetaljer, precis som det förväntas av ett skandinaviskt 
klädesplagg.

Rochester
Ladies

XS-3XL. 

599:-

Rochester 
Mens
S-4XL. 

599:-

Rochester 
Slim
Mens
S-4XL. 

599:-

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamskjortor/nimbus-rochester-skjorta/
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Torrence Raw Denim Shirt
Torrance är vår variant av den klassiska denimskjortan, som återigen blivit 
populär under de senaste åren. Vi har tonat ned tuffheten och lagt till mer 
elegans och stil genom att bl.a. tillföra en buttondown krage i herr modellen och 
nedtonade mörkblå knappar samt ett feminint snitt i dammodellen. Torrance 
finns tillgänglig i snygg djup indigoblå färg och gjorda skjortorna är gjorda i ett 
stretch kvalité. Den görs i både Nimbus Slim fit eller en klassisk Modern fit.

549:-

Slim Fit Mens. S-4XL.
Ladies. XS-3XL.

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamskjortor/nimbus-torrance-skjorta/
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Freemont
Denna lättvikts t-shirt är gjord för att starkt ta dig 
igenom dagens aktiviteter. Gjord för att du ska känna 
dig snabb och fri är denna t-shirt, med egenskapen att 
den transporterar bort fukt, skön medan du tränar upp 
svetten.Den hållbara luktkontrollerande behandlingen 
HeiQ® Fresh skydda t-shirten från kroppslukter och 
gör att du känner dig samt luktar fräscht hela dagen.

219:-

Ladies. XS-3XL. Mens. S-4XL.

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/t-shirts/nimbus-freemont-t-shirt/
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TEE JAYS grundades 1976 i Alabama av Terry Wylie. 
Terrys vision var att ta fram den bästa kommersiell 
kvalitets T-shirten i världen. En flexibel och kundvänlig 
produktion med möjlighet för special design. En vision 
han fick se besannas varje dag i 25 år, då han sålde 
miljontals SOF TEE T-shirts världen över.

År 2002 valde Terry att gå i pension vid en ung ålder. 
Då köpte danska George och Peter Höfler rättigheter-
na till TEE JAYS av Terry, efter många år av vänskap 
och samarbete. Med en passion för varumärket och 
för Terrys vision producerade George och Peter en 
europeisk profilkollektion med fokus på trender från 
modebranschen och med utgångspunkt på passform 
och design.

Hörnstenarna i TEE JAYS är fortfarande kvalitet och 
design - våra designer och konstruktörer utvecklar 
design och kvaliteter på textilierna kontinuerligt.
Resultatet är en av Europas mest unika basic kollek-
tioner.En kollektion med den bästa kombination av 
kvalitet och pris.

https://mickson-reklam.se/
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Club Jacket
Denna funktionella lättvikts Club Jacket är gjord av högkvalitativt och stretchigt 
återvunnet tyg. Den rena och sportiga designen är perfekt för all profilering, 
hotell, golf- eller tennisklubbar. Den har en kvalitets SBS-dragkedja, två stora 
framfickor, innerficka och designad med en praktisk ribblösning i nederkant 
och ärmfåll.

Art. 9606. XS-3XL. 

649:-

Tee Jays

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamjackor/allroundjackor/teejays-club-jacka/
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Denna trendiga jacka är tillverkad i ett 
stretchigt och vattentätt material, fodrad
med en högkvalitativt Dupont™ padding.
Herrmodellen har hög krage och stora 
framfickor och dammodellen har en väl 
anpassad fast huva och varmfodrade 
framfickor. Den praktiska 2-vägsdragkedjan 
ligger dold under knappslån, med magnetisk 
stängning.

All Weather 
Parka

Denna moderna jacka är producerad i ett 
högkvalitativt, vattentät stretchmaterial, vadderad 
med högkvalitets Dupont™ padding. Jackan har en 
hög och elegant krage, rymliga framfickor. Om Du vill 
ha en modern sportig business jacka i en praktiskt 
längd, är detta jackan som gör din look komplett.

All Weather 
Jacket

All Weather Jacket 
Art. 9606. XS-3XL. 

949:-

All Weather Parka Dam 
Art. 9609. XS-3XL. 

1095:-

All Weather Parka 
Art. 9609. XS-3XL. 

1095:-

Tee Jays

Kavajtäckande
jacka

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamjackor/allroundjackor/teejays-all-weather-parka/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamjackor/allroundjackor/teejays-all-weather-jacka/
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Trendsättande sportig jacka i följsam 
300T polyester med Cordura detaljer 
och högkvalitativ Dupont™ padding. 
Denna jacka har 2 stora framfickor, 
innerficka och en dold bröstficka. 
Ärmslut och nederkant har elastiskt 
kantband. För kunden som vill ha en 
ledig, supertrendig och cool jacka.

Newport
Jacket

Vår coola Hooded Crossover har läckra 
detaljer såsom bröstficka med blixtlås 
och reglerbar hood vilket gör den både 
praktisk och modern. För att ge den en 
sportig look har vi kombinerat en lätt 
300T polyester med fyllning och softs-
hell. Jackan är reglerbar i nederkant, 
har elastiska ärmslut, 2 sidofickor samt 
en innerficka.

Hooded
Crossover
Jacket

Newport Jacket 
Art. 9600. XS-3XL. 

859:-

Hooded Crossover Jacket 
Art. 9628. XS-3XL. 

849:-

Womens Hooded Crossover Jacket 
Art. 9629. XS-3XL. 

849:-

Womens
Newport Jacket 
Art. 9600. XS-3XL. 

859:-

Tee Jays

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamjackor/allroundjackor/teejays-newport-jacka/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamjackor/allroundjackor/teejays-hooded-crossover-jacket/
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En figursydd sweatshirt med modern passform. Dragsnöret i kontrastfärg ger tröjan en snygg 
detalj. Elastan muddar i ärmslut och midja.

Fashion Full Ziphood
Sweatshirt med hood och stor ficka fram. Dubbla sömmar på ärmmuddar 
samt midja.

Hooded Sweatshirt

Fashion Full Ziphood 
Art. 5435. XS-3XL. 

469:-

W’ Fashion Full Ziphood 
Art. 5436. XS-3XL. 

469:-

W’ Hooded Sweatshirt 
Art. 5431. S-3XL. 

369:-

Hooded Sweatshirt 
Art. 5430. S-3XL. 

369:-

Tee Jays

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamtrojor/teejays-fashion-full-zip-hood/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamtrojor/teejays-hooded-sweatshirt/
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Den här serien ger dig full flexibilitet när det gäller marknadsföring. Plaggen finns i många varianter 
och har en enkel skandinavisk design samt ”tear away-etikett”. Power Sweatshirt och Power Tee har 
en rund halsringning medan Power Hoodie har en  mysig huva och kängurufickor fram. 

Power

Power Tee 
Art. 1100. XS-5XL.

69:-

Power Hoodie 
Art. 5102. XS-5XL.

319:-

Power Sweatshirt 
Art. 5100. S-5XL.

249:-

Tee Jays

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamtrojor/teejays-power-sweatshirt/
https://mickson-reklam.se/profilklader/t-shirts/teejays-power-tee/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamtrojor/teejays-power-hoodie/
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En klassisk stretch T-shirt med rund hals. Har en smal ribb i nacken med 
elastan och förstärkt axelsöm för förbättrad stabilitet. Passar lika bra till 

vardags som under en kavaj på jobb.

Stretch Tee

Tee Jays

Stretch Tee 
Art. 400. S-3XL.

144:-

Womens Stretch Tee 
Art. 450. S-3XL.

129:-

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/t-shirts/teejays-womens-stretch-tee/
https://mickson-reklam.se/profilklader/t-shirts/teejays-stretch-tee/
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Den ultimata pikén, helt enkelt. Tyget är en blandning av bomull/elastan vilket ger maximal 
komfort och perfekt passform. Metervaran är en minipiké och den flatstickade kragen med 
elastan, gör detta till en klar favorit.kontrastfärg ger tröjan en snygg detalj. Elastan muddar i 
ärmslut och midja.

Luxury Stretch 
Piké

Tee Jays

Luxury
Stretch Piké 
Art. 1405. S-3XL.

264:-

Womens Luxury
Stretch Piké 
Art. 145. S-3XL.

264:-

Vår mest sålda piké!

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/piketrojor/teejays-luxury-stretch-pike/
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Luxury Stripe Piké
Vår signaturpiké med kontrast på krage och ärmmudd. Tyget är en blandning av bomull/elastan vilket 
ger maximal komfort och perfekt passform. Metervaran är en minipiké och den flatstickade kragen 
med elastan, gör detta till en klar favorit.

Tee Jays

Luxury
Stripe Piké 
Art. 1407. S-3XL.

264:-

Womens Luxury
Stripe Piké 
Art. 1408. S-3XL.

264:-

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/piketrojor/teejays-luxury-stripe-stretch-pike/
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Stretch Luxury Shirt
Figursydd kjorta med stretch för optimal komfort. Herrmodellen har ”button 
under-krage” med dold knappplacering och två manschettknappar medan 
dammodellen har eleganta pärlknappar. Casual Twill Shirt

Denna tvättade indigo twillskjorta har en slim och bekväm passform, med button-down krage och 
rundad nederkant. Ett avslappnat val likväl för kontoret som till en weekend brunch. Med sin button-
down krage och indigofärg är har denna skjorta den perfekta balansen mellan rufft och sofistikerat. 

Tee Jays

Casual Twill Shirt 
Art. 4002. S-4XL.

589:-

Stretch Luxury Shirt 
Art. 4024. S-3XL.

559:-

Womens Casual Twill Shirt 
Art. 4003. XS-3XL.

589:-

Womens Stretch Luxury Shirt 
Art. 4025. S-3XL.

559:-

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamskjortor/teejays-casual-twill-skjorta/
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CoolDry Tee
Vår exklusiva funktions T-shirt med stretch är gjord i ett mjuk, lättvikts andas ma-
terial för en naturlig känsla. I denna premiumprodukt har vi använt CoolDry för att 
säkerställa maximal komfort och funktionalitet. CoolDry tyget transporterar fukt 
från kroppen till utsidan av tyget där det snabbt avdunstar.

Tee Jays

CoolDry Tee 
Art. 7020. S-3XL.

199:-

Womens CoolDry Tee 
Art. 7021. S-3XL.

199:-

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/sportklader/teejays-cooldry-tee/
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Outdoor 
Fleece
Klassisk stickad fleece med två fickor med blixtlås. 
Vi har använt ett melerat garn och en snygg singeljersey 
på krage och ärmslut, vilket ger vår Outdoor Fleece en 
cool och autentisk look.

Tee Jays

Outdoor
Fleece 
Art. 9615. S-3XL.

599:-

Womens 
Outdoor 
Fleece 
Art. 9616. S-3XL.

599:-

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/fleece/teejays-outdoor-fleece/
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Sandryds grundades 1991 och ingår sedan 2019 i Båstad Gruppen AB. 
Våra plagg designas på huvudkontoret i Göteborg och tillverkas i någon 

av våra fabriker i Asien eller Europa. Stor vikt läggs på hållbarhet och 
socialt ansvarstagande, från idé till färdig produkt. 

Tidlös design, hög kvalitet och fin passform gör att våra plagg används 
ofta och länge. Samtidigt utvecklar vi ständigt sortimentet med moderna 

snitt och smartare funktioner. Produktionen utvecklas också, med 
hänsyn till både natur och människor. Våra kläder är gjorda för att bli 

omtyckta och använda. Av många, var som helst, varje dag – Everywear! 

https://mickson-reklam.se/
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Ames . Alma  
Modernt lättviktsmaterial med fuskdun och figurnära passform. 
Dunet hålls på plats genom västens smala kanaler. Två praktiska 
sidofickor på både jacka och väst samt en bröstficka på jackan. 
Elastiska band med heatprint i nederkant, på ärmhål och sidfickor. 
Gummibadge i nederkant. Levereras med svarta zipperpullers. 

Jkt Ames padded 
Art. 630. S-4XL.

749:-

Vest Ames padded 
Art. 631. S-3XL.

549:-

Vest Alma padded 
Art. 634. XS-XXL.

549:-

Jkt Alma padded 
Art. 633. XS-XXL.

749:-

S
andryds

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamjackor/allroundjackor/alma-lattviktsjacka/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamjackor/allroundjackor/ames-lattviktsjacka/
https://mickson-reklam.se/profilklader/vastar/dunvast-amesalma/
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Ames . Alma 
Fleecejacka med två sidfickor och en ficka på vänster bröst. Samtliga 
fickor har dragkedjor i kontrastfärg. Fleecen levereras med svarta zip-
pullers som går att byta vid behov.

S
andryds

Fleece zip Ames 
Art. 424. S-4XL.

429:-

Fleece zip Alma 
Art. 425. XS-3XL.

429:-

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/fleece/fleecejacka-ames-alma/


mickson.com    info@mickson.com    033-44 44 55

Fodrad vind- och vattenavvisande jacka med tejpade sömmar och god 
andningsförmåga. Förstärkta detaljer på utsatta partier som axlar, armbågar 

och insida ärm. Jackan har justerbara ärmslut och avtagbar huva. Reflex bak 
nedtill samt på huvan. Rymliga fickor och zip-pullers med invävd reflextråd på 

samtliga dragkedjor. Invändiga muddar i stretchigt funktionstyg. 
Justerbar dragsko i nederkant.

S
andryds

Allie pad jkt lds 
Art. 641. XS-XXL.

1299:-

Alex pad jkt 
Art. 640. S-5XL.

1299:-

Alex . Allie 

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamjackor/allroundjackor/alex-allie-jacka/
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Uppdaterad lättviktsjacka och väst med tyg, vadd och även dragkedjor 
producerade av återvunnet material, rPET. Jackan har flera användbara 
fickor, exempelvis innerficka samt två bröstfickor varav en med 
dragkedja och en med ficklock. Västen har två praktiska sidfickor med 
dragkedja. Elastiska band med heatprint i ärmslut.

Alve . Amy

S
andryds

Jkt Alve pad recy 
Art. 644. S-4XL.

799:-

Jkt Amy pad recy 
Art. 645. XS-XXL.

799:-

Vest Alve pad rec 
Art. 646. S-3XL.

599:-

Vest Amy pad rec 
Art. 647. XS-XXL.

599:-

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamjackor/allroundjackor/lattviksjacka-alve-amy/
https://mickson-reklam.se/profilklader/vastar/alve-amy-lattviksvast/
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Sherpa-fleece med mjuk och skön insida och fluffig utsida. Jackan har 
förstärkta partier på axlar och ok. Två sidfickor med dragkedjor och 
stolpfickor. Bröstficka med dubbla funktioner - en med lock och en med 
dragkedja. Samtliga vävda partier på jackan är svarta. Jackan har rundad 
nederkant baktill och en diskret SW-tape i plaggslut.

S
andryds

Paul fleece ms 
Art. 428. S-3XL.

699:-

Polly fleece ms 
Art. 429. XS-XXL.

699:-

Paul . Polly 

https://mickson-reklam.se/
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Parry . 
Georgia
 

Collegejacka med dubbla tyglager i 
huvan och två frontfickor. Elastisk 
mudd i nederkant och vid ärmslut.

S
andryds

Parry 
Art. 203. XS-3XL.

429:-

Georgia 
Art. 233. XS-XXL.

429:-

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamtrojor/parrygeorgia/
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Made  with 
sports  dNa.

Craft Active Corporate Wear

Vi får människor att röra på sig. På arenor, gym och löpar-
banor. I skidbackar och längs skogsstigar. Och på jobbet. 
Vår kollektion är inspirerad av allt vi lärt oss av att designa 
funktionella kläder för världens främsta elitidrottare. Därför 
introducerar vi passform, slitstyrka och fukttransport på den 
moderna arbetsplatsen för att inspirera medarbetare att ta 
trapporna, boka fler möten på stående fot och göra träning 
till en naturlig del av arbetsdagen. Studier visar att aktiva 
arbetsplatser har högre produktivitet, nöjdare medarbetare 
och lägre sjukfrånvaro. Så bli inte förvånad om aktiviteten 
sätter sina spår i nästa kvartalsrapport. 

https://mickson-reklam.se/
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Moisture 
transport

Wind 
protective
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put  
iNactivity  
out of office. 

C
raft

ADV  Explore Hybrid Jacket
Sherpa-fleece med mjuk och skön insida och fluffig utsida. Jackan har 
förstärkta partier på axlar och ok. Två sidfickor med dragkedjor och 
stolpfickor. Bröstficka med dubbla funktioner - en med lock och en med 
dragkedja. Samtliga vävda partier på jackan är svarta. Jackan har rundad 
nederkant baktill och en diskret SW-tape i plaggslut.

Men. Art. 1911890. S-4XL.
Women. Art. 1911001. XS-XXL.

1049:-

https://mickson-reklam.se/


mickson.com    info@mickson.com    033-44 44 55

C
raft

ADV Explore
Fleece midlayer 
Avancerad mellanlagersjacka i mjuk, 
borstad fleece med sportigt uttryck 
som passar perfekt till såväl friluftsliv 
som vardagsbruk. Jackan har tumhål i 
ärmsluten för extra komfort.  
100% Polyester recycled.

Men. 1910396. S-4XL.
Women. 1910397. XS-XXL.

469:-

Block shell jkt  
Block Shell Jacket är en mångsidig 
3-lagers, heltejpad skaljacka 
med bra väderskydd. Utrustad 
med vattenresistenta dragkedjor, 
innerficka, fram- och sidfickor samt 
bondade sömmar. 100% polyester

Men. 1907994. S-4XL.
Women. 1907995. XS-XXL.

1749:-

Moisture 
transport

Quick dry

RECYCLED
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Taped seams Water 
repellent

Windproof

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamjackor/allroundjackor/craft-block-shell-jacka/
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Warm Wind 
protective

C
raft

Lt down jkt  
Men. 1908006. S-4XL.

Women. 1908007. XS-XXL.

1749:-

Lt down vest  
Men. 1908008. S-4XL.
Women. 1908009. XS-XXL.

1199:-

Core Light Padded Vest 
Mångsidig väst med tunn vaddering i återvunnet 
material, två sidfickor med dragkedja, rak 
passform samt mjuk och ribstickad krage. 
 
Fabric: 100% polyamide recycled 
Padding: 100% polyester recycled

Men. 1910986. S-3XL.
Women. 1912059. XS-XXL.

639:-

Serien Light Down är lätta och varma dunplagg som ger skön värme under kyliga 
dagar. Tunn och lätt vaddering i kombination med modern design. De kan enkelt 
packas ned i en väska eller ryggsäck och funkar både som ytterplagg och som  
mellanlager i riktigt kalla förhållanden.
 
Padding Weight: 90gr. Fabrics: Body: 100% Polyamide 
Padding: 90% Down 10% feathers, Lining: 100% polyamide

Lt down 

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamjackor/vinterjackor/craft-light-down-jacka/
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Moisture 
transport

Stretch
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fuNctioNal  
wear for  
the ModerN  
workplace.

C
raft

ADV Unify Jacket  
Mjuk och skön jacka i stretchig, funktionell 
och återvunnen polyester. Två fickor.
 
Material: Solid FÄRGER: 100% Polyester-recycled, 
Melange FÄRGER: 60% Polyester-recycled, 40% 
Polyester.

Men. 1909134. XS-4XL.
Women. 1909135. XS-XL.

679:-

ADV Unify Fz Hood Jacket  
Mjuk och skön huvjacka i stretchig, 
funktionell och återvunnen polyester. 
Två fickor.
 
Material: Solid FÄRGER: 100% Polyester-
recycled, Melange FÄRGER: 60% 
Polyester-recycled, 40% Polyester.

Men. 1909132. XS-4XL.
Women. 1909133. XS-XL.

679:-

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamtrojor/craft-adv-unify-ziptroja/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamtrojor/craft-adv-unify-ziphood/
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Moisture 
transport

Quick dry
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C
raft

Core Unify Polo Shirt  
Pikétröja i funktionell återvunnen 
polyester med bekväm passform 
och broderad logo på ärmen.. 
 
Material: Solid colors: 100% Polyester-
recycled, Melange colors: 50% Polyester-
recycled, 50% Polyester.

Men. 1909138. XS-4XL.
Women. 1909139. XS-XXL.

399:-

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/piketrojor/craft-core-unify-pike/
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Moisture 
transport

Moisture 
transport

Quick dry Quick dry

C
raft Core Unify Training Tee  
Core Unify Training Tee är designad för
aktiva människor som värdesätter hög
komfort och hög kvalité. Gjord av
återvunnen polyester och har svängda 
sidsömmar för ett modernt utseende.
 
100% Polyester-recycled

Men. 1909878. XS-4XL.
Women. 1909879. XS-XXL.

199:-

Pro Control Impact SS Tee 
Gör intryck med denna högfunktionella och miljövänliga t-shirt i 
premiumkvalitet. Lätt, stretchigt material av återvunnen polyester
som ger effektiv ventilation, fukttransport och rörelsefrihet.
T-shirten har meshpaneler för effektiv temperaturreglering,
ärmar med tight passform. Bra ytor för exponering av klubb-,
sponsor- och företagsloggor. 

Front: 100% Polyester-recycled. Back: 97% Polyester-recycled 3% Polyester
 
Men. 1908228. XS-3XL.
Women. 1908229. XS-XXL.

279:-

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/sportklader/craft-unify-tranings-t-shirt/
https://mickson-reklam.se/profilklader/sportklader/craft-pro-control-impact-t-shirt/
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S
ol’s

T-shirt i 150g/m² single jersey med 
modern figursydd passform till bra 
pris och kvalitet. Endast storleks 
etikett i halsringning. Bandad insida 
krage, elastan i kragen, sidosöm. 
Ger bra resultat vid tryck. NO-Label. 
Kvalité: 150g/m2 single jersey, 100% 
semi-kammad ringspunnen bomull. 
ÖKO-TEX. Obs! Säljs endast med 
tryck. Hör av er till oss!

59:- inkl. 1-färgstryck. (fr. 100 st) 

Polo Pique med ribbstickad 1x1 
krage och muddar, Förstärkt 
nacksöm, 2 pärlemorknappar ton-i-
ton, modern passform med sidosöm, 
reservknapp på insidan Kvalité: 180g 
/m² 100% kammad ringspunnen 
bomull. ÖKO-TEX.Obs! Säljs endast 
med tryck. Hör av er till oss!

139:- inkl. 1-färgstryck. (fr. 50 st) 

Sol’s Regent T-shirt

Sol’s Perfect Pique

Dam. S01825. 
XS-XXL

Dam. S11347. 
S-3XL

Herr. S11346. 
XS-4XL

Herr. S00553. 
XS-XXL

https://mickson-reklam.se/
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S
ol’s

Unisex Hoodie/Huvtröja. Prisvärd med modern 
passform. Elastan i muddar nertill och ärm, 
känguroficka, huva med dragsko i samma färg. 
No-Label. Kvalité: 280g/m² 50% Ringspun bomull 
- 50% polyester, borstad insida. ÖKO-TEX. 
Obs! Säljs endast med tryck. Hör av er till oss!

199:- inkl. 1-färgstryck. (fr. 50 st) 

Unisex Hoodie/Huvtröja. Prisvärd med modern passform. Elastan i 
muddar nertill och ärm, känguroficka, huva med dragsko i samma 
färg. No-Label. Kvalité: 280g/m² 50% Ringspun bomull - 50% 
polyester, borstad insida. ÖKO-TEX. Obs! Säljs endast med tryck. 
Hör av er till oss!

239:- inkl. 1-färgstryck. (fr. 50 st) 

Sol’s Snake Hoodie

Sol’s Stone Hoodie

S47101 
S-4XL

S01714 
S-4XL

https://mickson-reklam.se/


Multiwear i funktionellt material med flera färgers tryck 
i önskad design. Välj vanlig eller i rPET-material (100% 
återvunna PET-flaskor).

Kan bäras som scarf, mössa, pannband m.m. Perfekt vid 
alla utomhusaktiviteter. Idealiskt för kampanjutskick.   

Levereras som standard i polybag. Men vill man få med 
helhetstänket så levererar vi gärna dessa i  papperswrap 
för 1,50:-/st. Vill man även ha egen design på 
 papperswrap så finns det som option emot tillägg.

Kontakta oss för möjligheter till förpackningslösningar i 
egen design och för offert.

22:- (fr. 250 st) 
24:- rPET (fr. 250 st)

Multiwear / Multiwear rPET

https://mickson-reklam.se/giveaways/multiwear/multiwear/
https://mickson-reklam.se/giveaways/multiwear/multiwear-r-pet/
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276. Slät stretchig mössa i kort mo-
dell (ca 22-23 cm hög). Storleken på 
mössan gör att den är perfekt att ha 
under hjälm. Den släta ytan funkar 
utmärkt för transfer- eller screentryck. 
Förutom tryck kan du även brodera el-
ler sy/värma på ett märke. Mössan har 
fyra sömmar på toppen varav en lång 
söm bak. One size. Material: 92% 
bomull, 8% spandex.

73:-

276. Skön och stretchig mössa i 
längre modell (ca 27-28 cm hög), 
perfekt vid sportaktiviteter. Materi-
alet är tillverkat av en slitstark men 
samtidigt lätt och mjuk fiber med 
hög elasticitet. Materialet andas och 
transporterar effektivt fukt, vilket 
gör att det torkar snabbt och sällan 
blir skrynkligt. Material: 95% lyocell 
(TENCEL™), 5% spandex.

81:-

Glänta Dunge
205. Storsäljaren Puder, en slät 
mössa i längre modell (ca 27 cm 
hög). Den släta ytan funkar utmärkt 
för transfer- och screentryck, vilket 
gör att du kan ha en ganska stor 
logo. Effektfullt! Förutom tryck kan 
du även  brodera eller sy/värma på 
ett märke. 92% bomull, 8% span-
dex. One size.

52:-

229. Slät stretchig mössa i kort mo-
dell (ca 22-23 cm hög). Storleken på 
mössan gör att den är perfekt att ha 
under hjälm. Den släta ytan funkar 
utmärkt för transfer- eller screen-
tryck. Mössan har fyra sömmar på 
toppen varav en lång söm bak. 92% 
bomull, 8% spandex. One size.

51:-

Puder Nova

TrendE
agle

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklammossor/puder-mossa/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklammossor/nova-mossa/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklammossor/glanta-mossa/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklammossor/dunge-mossa/
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280. Klassisk baseball-modell i 
kraftig polyester med suverän pass-
form! Förstärkning i front och förböjd 
skärm. Kepsen har broderade söm-
mar på skärmen, d.v.s. sömmarna blir 
lite upphöjda, justerbar med snap-
back bak. 100% polyester. One size. 
Snap-back.

49:-

287. Keps i vattenavvisande micro-
polyester med invändigt foder i mesh. 
Perfekt på sjön samt både regniga 
och soliga dagar. Polyestern gör att 
kepsen inte bleks i solljus på sam-
ma sätt som t.ex. en bomullskeps. 
Förstärkt front och förböjd skärm, 
justerbar med kardborrespänne bak.

59:-

261. Exklusiv keps i soltålig T/C 
 bomull, kraftiga sömmar på skärm 
och mjukt svettband. Förstärkning i 
front, förböjd skärm och silverring-
spänne för reglering av storlek. 
80% polyester, 20% bomull. 
One size. Silverringspänne.

45:-

Neo Micro NYHET!

Falk
250. Flatpeak-keps med rätt stuk i stabil 
polyester. Förstärkt front och platt skärm, 
snap-back i plast för reglering av storlek.

100% polyester. 
One size. Snap-back.

50:-

Frontbrodyr upp till 
5000 stygn 22:-/st.
Startkostnad
tillkommer.

Swag

TrendE
agle

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamkepsar/neo-keps/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamkepsar/micro-keps/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamkepsar/falk-keps/
https://mickson-reklam.se/profilklader/reklamkepsar/swag-keps/
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Med AWARE™ spårämne 
som bevisar användandet 
av återvunna material. 
Varje väska sparar 30,2 liter 
vatten och har återanvänt 
50,7 0,5L PET-flaskor. 2% 
av  intäkterna för varje såld 
Impact-produkt kommer att 
doneras till Water.org.

Livet är en resa aldrig en enkel 
rak linje, och varje steg medför 
nya utmaningar. Swiss Peak 
förstår att alla behöver olika 
produkter som passar deras 
speciella livsstil och som 
möter deras specifika behov. 
 
Swiss Peak-produkter är 
dina följeslagare, oavsett 
vilken resa du gör. Du är i 
centrum för varje produkt 
som bär ”varumärket med 
vapenskölden”. Aktiv, 
äventyrlig och ambitiös 
representerar nyckelorden 
som definierar utvecklingen 
och urvalet av Swiss Peak-
produkter. 
 
Detta resulterar i funktionella 
gåvor av hög kvalitet, avsedda 
att följa med dig på din 
livsresa, vart den än leder.

https://mickson-reklam.se/
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Ryggsäck i mjukt veganskt läder. Väskan har en stilren design med svarta 
dragkedjor. Blixtlåsförsedd öppning på ovansidan, bärhandtag, justerbara 
axelremmar, blixtlåsförsett fack på både utsidan och insidan, laptopfack 
för 15.6” laptop, trolleyrem. Utsida 100% PU, insida 100% 210D polyester. 
PVC-fri. Art. P762.561.

539:-

Swiss Peak. Veganskt läder, PVC-fri 
laptopryggsäck 

Sw
iss Peak

https://mickson-reklam.se/
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Arbeta med stil överallt med denna strukturerade 
arbetsstation i mjukt veganskt läder. Väskan har 
en stilren design med svarta dragkedjor. Dragked-
jan löper runtom och det finns även en axelrem för 
att kunna bära den under armen. På insidan finns 
ett laptopfack för 15.6” laptop med kardborre-
stängning. När de två panelerna öppnas förvand-
las sleeven till en arbetsstation. Varje panel har 3 
glidfickor och på insidan finns 5 kortfickor och ett 
dokumentfack. På baksidan av sleeven finns en 
trolleyrem. Utsida 100% PU, insida 100% 210D 
polyester. PVC-fri. Art. P732.091. 

469:-

Pendla med stil med denna strukturerade väska 
i mjukt veganskt läder. Väskan har en stilren 
design med svarta dragkedjor. Blixtlåsförsedd 
öppning på ovansidan, bärhandtag , justerbar 
axelrem med vaddering, blixtlåsförsett fack på 
framsidan, öppet fack på insidan samt ett 
laptopfack för 15.6” laptop med kardborre-
stängning, trolleyrem. Utsida 100% PU, insida 
100% 210D polyester. PVC-fri. Art. P788.001.

319:-

Sw
iss Peak

Swiss Peak. Veganskt läder, PVC-fri 
laptopsleeve

Swiss Peak. Veganskt läder, PVC-fri 
laptopväska

https://mickson-reklam.se/


mickson.com    info@mickson.com    033-44 44 55

Swiss Peak AWARE™ RPET Voyager weekendväska är en 
modern väska. Tillverkad av hållbar 1680D återvunnen poly-
ester med detaljer i PU passar den perfekt för en weeken-
dresa. Väskan har ett rymligt huvudfack och ett blixtlås-
försett fack på insidan. Frontfacket har flera mindre fack 
så att man enkelt kan organisera sina saker. Väskan har en 
bagagebricka och RFID-skyddade fack. Passar helt enkelt 
perfekt för en kortare resa. Utsida i 1680D återvunnen poly-
ester, foder i 150D återvunnen polyester.
Storlek: 25 x 21 x 50 cm och rymmer 25 liter.

699:-

AWARE™ RPET Voyager 
weekendväska

Sw
iss Peak

https://mickson-reklam.se/
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Pendla med stil med denna laptopväska tillverkad 
av hållbar 1680D återvunnen polyester med 
detaljer i PU. Huvudfack med vadderat laptopfack 
med plats för 15.6” laptop samt diverse mindre 
fack för enkel förvaring och organisering av dina 
tillhörigheter. Utsida i 1680D återvunnen polyester, 
foder i 150D återvunnen polyester. Storlek: 30,5 x 
9,5 x 42 cm. Art. P732.101.

569:-

Laptopsleeve tillverkad av hållbar 1680D 
återvunnen polyester med detaljer i 
PU. Praktiskt blixtlåsförsett fack på 
framsidan. Utsida i 1680D återvunnen 
polyester och detaljer i PU, foder av 150D 
återvunnen polyester. Storlek: 14 x 9 x 
24 cm. Art. P788.091. 

239:-

AWARE™ RPET Voyager 
15.6” laptopväska

AWARE™ RPET Voyager 
15.6” laptopsleeve

Sw
iss Peak

https://mickson-reklam.se/
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Swiss Peak AWARE™ RPET Voyager necessär är 
tillverkad av hållbar 1680D  återvunnen polyester 
med detaljer i PU som ger necessären en sofistikerad  
look. Necessären har två rymliga blixtlåsförsedda 
fack med plats för dina  toalettsaker. Utsida i 1680D 
återvunnen polyester, foder i 150D återvunnen 
polyester. Storlek: 14 x 9 x 24 cm. Art. P820.231. 

219:-

 

AWARE™ RPET Voyager
Necessär

Laptopryggsäck med rymligt huvudfack, vadderat lap-
topfack med plats för 15.6” laptop samt diverse min-
dre fack för enkel förvaring och organisering av dina 
tillhörigheter. Väskan har en USB output, RFID-skyd-
dade fack, pennöglor, avtagbar bagagebricka och ett 
sidofack för din vattenflaska. Utsida: 100% 1680D 
återvunnen polyester / Foder: 150D återvunnen poly-
ester. Storlek: 14 x 9 x 24 cm. Art. P762.881.

699:-

 

AWARE™ RPET Voyager 
15.6” laptopryggsäck 

Sw
iss Peak
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Swiss Peak AWARE™ RPET 15.6” business 
ryggsäck är en vädertålig ryggsäck för jobb och 
fritid. Ryggsäcken har ett rymligt huvudfack, 
laptopen kan enkelt kommas åt via blixtlåset 
på sidan. Hög bärkomfort tack vare de formade 
axelremmarna som andas, vadderad ryggpanel 
och fullt justerbart bröstband. Blixtlåsförsett 
fack upptill. Utsida i PU och 1200D återvunnen  
polyester. Foder av 100% 150D återvunnen 
polyester. Art. P762.891. 

599:-

Swiss Peak AWARE™ RPET modern 
sport duffle passar lika bra för gymet 
som för en weekendresa. Rymligt huvud-
fack med stor öppning. Blixtlåsförsett 
fack på framsidan och 2 mesh-fack. 
Med bärremmarna kan du bära väskan 
på det sätt som passar dig bäst. Utsida 
och foder av 100% återvunnen polyes-
ter. Med AWARE™ spårämne som bevi-
sar användandet av återvunna 
material. 

449:-

AWARE™ RPET 
15.6” business ryggsäck

AWARE™ RPET
sport duffle 

Sw
iss Peak

https://mickson-reklam.se/
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V
inga

En liten och smidig väska tillverkad i ett lätt, 
vattenavvisande nubuck-PU tyg med elegant matt 
utsida samt insida i lätt syntetväv. Huvudfacket 
stängs med en dragkedja. Robusta handtag så att 
du kan fylla väskan ordentligt. 

299:-

Rymlig weekendväska justerbar axelrem. Utrustad 
med en ficka med blixtlås på ena sidan och en liten 
ficka med tryckknapp på den andra. Tillverkad i 
nubuck-PU vilket ger dig en väska med vattenavvi-
sande egenskaper. 

439:-

Ryggsäcken har en minimalistisk och modern 
design med smarta organisationsmöjligheter som 
ser till att du kan utnyttja väskans totala utrymme 
till fullo. Väskan är tillverkad av vattenavvisande 
nubuck PU. Utrustad med ett vadderat datorfack, 
samt en dold ficka på baksidan för säker förvaring 
av värdesakerna. Ryggsäckens behändiga storlek, 
justerbara remmar och välplanerade fack gör det 
smidigt för dig att ta med dig såväl dator som andra 
nödvändigheter. Detta gör väskan perfekt för min-
dre resor eller när natten ska spenderas borta. 

549:-

BALTIMORE Tote Bag BALTIMORE Weekend Bag

BALTIMORE Travel Backpack

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/giveaways/vaskor/sportvaskor/baltimore-weekendbag/
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V
inga

Ett stilrent laptop fodral som skyddar 
din dator från stötar och väta. Tillverkad 
i ett lätt, vattenavvisande nubuck-PU 
tyg med elegant matt utsida samt insida 
i lätt syntetväv. Passar datorer upp till 
och med 15-tum.

229:-

Organiser med plats för allt du behöver 
under en dag, så som hörlurar, powerbank, 
pennor och anteckningsböcker. Med 
karbinhaken på kortsidan kan du fästa 
väskan på en större väska. Tillverkad i 
nubuck-PU vilket ger dig en väska med 
vattenavvisande egenskaper.

219:-

Snygg och funktionell. Flera fack på insidan gör så att du kan få plats med 
pennor, dokument eller andra tillhörigheter. Tillverkad av vattenavvisande 
material väskan har även ett spänne så den enkelt kan fästas på ditt 
handbagage. Kompatibel med bärbara datorer upp till 17-tum i storlek.

429:-

BALTIMORE Laptopcase BALTIMORE Organiser

BALTIMORE Datorväska

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/giveaways/vaskor/datorvaskor-laptopfodral/datorvaska-baltimore/
https://mickson-reklam.se/giveaways/vaskor/datorvaskor-laptopfodral/baltimore-organiser/
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V
inga

Den här väskan fungerar utmärkt om du ska ut och 
resa. Du kan bära den antingen som midjeväska eller 
axelremsväska. Tillverkad av ett vattenavvisande 
material och har ett stort och två mindre fack. Perfekt 
för förvaring av exempelvis telefon, läsplatta, nycklar, 
plånbok och pass. Då du kan ha den nära kroppen är 
allting i tryggt förvar.

299:-

En väska för det moderna kontorslivet för att smidigt 
kunna alternera mellan att jobba hemma eller på annan 
plats. Väskan har ett vadderat fack och utöver förvaring av 
din dator så har den flera fack på insidan. Väskan är även 
utrustad med en justerbar axelbandsrem.

699:-

Stilren väska som passar bra oavsett om det är till 
skola, jobb eller en runda på stan. Den klassiska och 
tidlösa designen gör dessutom att den faller de flesta i 
smak. Väskan har ett vadderat fack som gör att du kan 
bära med dig din laptop på ett säkert och smidigt sätt.

419:-

BALTIMORE Bumbag

BALTIMORE Hybrid Office Bag

BALTIMORE Office Tote

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/giveaways/vaskor/datorvaskor-laptopfodral/baltimore-hybrid-office-bag/
https://mickson-reklam.se/giveaways/vaskor/datorvaskor-laptopfodral/baltimore-office-tote/
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V
inga

Träningsväska i Baltimore-serien för gymmet eller för 
en kortare weekend. Väskan har en justerbar axelrem. 
Tillverkad i nubuck-PU vilket ger dig en väska med 
vattenavvisande egenskaper.

369:-

Stilren och minimalistisk padelväska i ett lätt, 
vattenavvisande nubuck-PU tyg med elegant matt utsida 
samt insida i lätt syntetväv. Huvudfacket stängs med en 
dragkedja. Insidan har flera fack. Skofack på kortsidan 
och robusta handtag så att du kan fylla väskan ordentligt. 

599:-

Här har du en necessär som inte bara är praktisk och 
smidig, utan även har en minimalistisk och modern stil. 
Necessären är tillverkad i ett vattenresistent material
och den försluts med dragkedja och passar utmärkt när 
du ska ut och resa.
 
199:-

BALTIMORE Sporter

BALTIMORE Padelväska

BALTIMORE Necessär

https://mickson-reklam.se/
https://mickson-reklam.se/giveaways/vaskor/sportvaskor/baltimore-padelvaska/
https://mickson-reklam.se/giveaways/vaskor/necessarer/baltimore-necessar/
https://mickson-reklam.se/giveaways/vaskor/sportvaskor/baltimore-sporter/


mickson.com    info@mickson.com    033-44 44 55

V
inga

Minimalistisk och trendig backpack som passar till alla tillfällen. 
Ryggsäcken är tillverkad i vattenavvisande nubuck-PU och har 
justerbara remmar för optimal komfort. Ryggsäcken är även 
försedd med en ficka med dragkedja på ena sidan och en dold 
ficka på baksidan, så du kan vända ryggen till med värdesakerna 
i säkert förvar. Vadderat datorfack på insidan av väskan som 
skyddar din laptop. Fungerar på jobbet såväl som i skolan.

399:-

Minimalistisk kylryggsäck tillverkad i vattenavvisande nubuck-PU. 
Kylryggsäcken är isolerad med extra tjockt skum och fodret på 
väskan är av så kallad PEVA som är enkel att hålla ren och fräsch. 
En väska som passar lika bra till stranden och båten som till 
vildmarksäventyret.

429:-

Minimalistisk kylväska tillverkad i vattenavvisande nubuck-
PU. Långa handtag och en justerbar axelbandsrem för optimal 
komfort. Kylväskan är isolerad med extra tjockt skum och fodret 
på väskan är av så kallad PEVA som är enkel att hålla ren och 
fräsch. En kylväska som passar lika bra till stranden som till 
vildmarksäventyret.

399:-

BALTIMORE Backpack

BALTIMORE Trail Kylryggsäck

BALTIMORE Kylväska

https://mickson-reklam.se/


Patric Höglund
Glad familjekär kille, umgås mer 
än gärna med vänner och familjen 
så mycket det går, busar gärna 
med sina barnbarn. Annars är det 
Crossfit boxen som gäller, gillar att 
laga mat och tackar inte nej till en 
skön resa.

033-340 12 37
patric@mickson.com

Mikael Andersson
Glad och sportintresserad kille 
som gärna tar en tur på  golfbanan, 
spelar lite padel eller åker till 
Varberg och njuter i stugan. Tycker 
om det sociala med god mat, resa 
och mycket, mycket annat!

033-340 12 30
mikael@mickson.com

Maria Edentoft
En positiv och nyfiken hästtjej 
som sällan fastnar i soffan. Tränar, 
rider och tar gärna långa rundor i 
skogen med hunden Molly. Även 
hemmet och inredning ligger högt 
på intresselistan. 

033-340 12 96
maria@mickson.com

Ingela Kroon Bylund 
Smågalen tvåbarnsmamma som 
försöker hålla sig i form med att 
träna. Familj och vänner ligger 
varmt om hjärtat, liksom hunden 
Ebba. Gillar ordning och reda.

033-340 12 33
ingela@mickson.com

Amanda Edentoft
En positiv och bestämd tjej som vill 
lära sig något nytt varje dag.
Ett stort intresse för konditions- 
och styrketräning. Upptäcker 
 gärna nya platser och älskar mat 
som inspireras från andra länder.

033-340 12 95
amanda@mickson.com

Sebastian Andersson
Glad och positiv kille som
älskar att träna. När han inte är i
sommarstugan och grejar så tittar  
han gärna på sport, lyssnar musik 
eller umgås med sina nära och kära.

033-340 12 34
sebastian@mickson.com

Mickson Företagsreklam AB
Vegagatan 19, 506 35 BORÅS.

556552-8295

info@mickson.com
033 - 44 44 55

Låt oss hjälpa dig!

https://mickson-reklam.se/vi-pa-mickson/

